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Evangélium
…”legyetek éberek”…
(Mk 13,35)
„A keleti harci művészet egyik
világhírű képviselője azt mondta
egyszer: azt csinálok magammal,
amit akarok. Ez az önismeret.
Amíg ez nem születik meg, úgy
működünk, mint a hibásan beprogramozott komputerek: azonos
kihívásokra azonos válaszokat
adunk.”
Az átlagembernek kiszámítható
viselkedése van, az egyéniség
nem mindig az elvárások szerint
cselekszik.
Ha Krisztus földi működésére
vetítjük ezt a képletet, a tanítványok az átlagos emberek, Jézus
önismerettel, Isten ismerettel
rendelkező egyéniség. Ezért történik meg az, míg vérrel verejtékezve imádkozik a Getszemáne kertben, hogy tanítványait több alkalommal is, egészen pontosan háromszor rajta kapja, hogy alszanak (Mk 14,37.40.41). Itt az alváson elsősorban nem zárt szemmel
történő pihenést vagy horkolást
kell érteni, hanem megosztott
figyelmet. Nincsenek itt. Jézus
szenvedés történetében, nem szerepelnek. Bizonyos dolgokat látnak, másokat nem. Ez az alvás.
Az éberség vagy figyelem az a
felkészült tudatállapot, hogy minden megtörténhet. A tanítványok
alszanak figyelmükben, mert
nem számítanak mindenre, például arra, hogy felfegyverzett katonák csoportja közeledik, és elviszik Jézust. „Erre mindenki magára hagyta és elmenekült” (Mk
14,50). Nem voltak éberek. Erre
nem gondoltak.
Lev Tolsztoj írta tanmeséjében,
hogy „valaki a tengerbe ejtett egy
drága gyöngyszemet, és hogy azt
visszaszerezze, nekiállt vödörrel
kimeríteni a vizet. A tenger szelleme feljött a mélységből, és azt kérdezte: meddig csinálod ezt? Az
ember azt felelte: amíg a tengert
kimerítem, és a gyöngyöt megtalálom. És a tenger szelleme ránézett

a megszállott emberre, megijedt és
felhozta neki a gyöngyöt.” Bármi
legyen is az ára, akarom. Várom.
Ilyen az örömnap is, melyen az
idegenben volt ház ura megérkezik. Persze nem név-, születésnap, ünnep vagy jeles évforduló
előre látható időpontja ez az érkezés. Attól örömnap, hogy nekünk
az (Nagy Szent Gergely). A hangsúly a nekünk-ön van. Nem mindenkinek, de nekünk az. Azért,
mert mi már régóta várjuk. A várakozásban belefektetett álmatlan óráktól és izgalmaktól nagy
ez a nap. Hogy az év melyik napján születik egy gyermek az nem
fontos, de hogy várjuk, készülünk
a fogadására, akarjuk, attól lesz
szent ez a nap.
Éberek legyetek és virrasszatok.
G.F.

Aranyköpések
Damaszkuszi Szent János beceneve (ünnepe: december
4.) görögül Khrysorróas, ami anynyit tesz „aranyat beszélő”. A 7-8.
századi, szír származású szerzetes és pap, ékesszólásáról, tanításáról, gondolatairól kaphatta ezt
a jelzőt, melyet ma úgy fordíthatnánk, persze jó értelemben, az
aranyköpések mestere.
A „bölcsesség forrása” című írásának harmadik részében az
„igaz hit részletes magyarázatát”
fejti ki. Ebből hallunk néhány
gondolatot.
 „A terhesség kilencedik hónapja
után, Krisztus a tízedik hónap
elején született. Ez a természet
rendjével összhangban van. Maga a szülés azonban rendkívüli
volt: fájdalom mentes. Mert
ahol öröm és élvezet nincs a
nemzésben, ott fájdalom sincs a
szülésben. Az Isten megőrizte a
szent szüzet a fogantatásban is
szűznek. A fogantatás pillanatában csak Ő léphetett be a méhébe úgy, hogy az továbbra is
zárva, érintetlen maradt. Így olvasunk erről Ezekiel próféta
könyvében: ez a kapu legyen
zárva!

2017. december 10.

Nem szabad kinyitni, senki sem
léphet be azon, mert az Úr, Izrael
Istene vonult át rajta, ezért kell
zárva maradnia” (Ez 44,2).
A fogantatás a „hallás” útján
történt, abban a pillanatban,
amikor Mária meghallotta Gábor
angyal köszöntését. A szülés azonban a megszokott módon ment
végbe. Egyesek meséket találtak
ki, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, Mária oldalából született.
Nem lehetetlen Isten számára az,
hogy úgy termékenyítse meg Máriát, hogy közben és utána is szűz
marad. Igen, ő a szülés után is
megőrizte szüzességét, és soha
nem volt kapcsolata férfival, amíg
csak élt.”
(Érdemes megfigyelni János fejtegetését, Isten és Mária kapcsolatáról. Egyszer arról ír, hogy a
szülés megszokott módon zajlik, a
következő pillanatban már csodák sorozatával találkozunk. Valóban így történt-e Mária foganása, szülése, szüzesség? Nem tudjuk! Damaszkuszi Szent János
sem. De egy valamit szeretne nagyon értésünkre adni, azt, hogy
Isten úgy lefoglalta magának Máriát, hogy azt csinálhat vele, amit
akar. Teljesen az Övé lett)
„Tudjátok, mi vezeti az eretnekeket tévútra? Hogy ugyanúgy néznek a természetre, mint az emberre.”
„Ha, a pogányok arra kérnek,
mutasd meg nekik a hitedet, akkor vidd be őket a templomba és
ültesd őket a szent ikonok elé.”
„Abban nem szabad hinni, hogy
az ég és az égi testek élőlények.
Ugyanis ezek érzéketlen és lelketlen testek. Amikor a Szentírásban azt olvassuk, hogy a menny
örvendezik, és a föld ujjong, az
azt jelenti, hogy ezt a mennyben
az ott lakó angyalok teszik, a földön pedig az emberek.”
G.F.

Krisztamami

Rejtvény

Újra meg újra fel
kell hívni a figyelmet a mesterségesen
szerzett
(kierőszakolt)
hatalomra.
Beszélni kell az engedelmességről, a tiszteletről, és
arról, hogy ki az úr a háznál. A
tekintélyelvű szülő arra törekszik, hogy a gyerek megadja magát. A parancsuralmi hatalom a
gyerek legyőzésére, és a fölötte
való uralkodásra irányul.
Ha viselkedési problémák vannak a gyerekeiddel, a viselkedés
javítása helyett inkább fáradozz
a kapcsolatotok erősítésén! Meg
fogod látni, hogy hosszú távon a
jó kapcsolat egyéb előnyei mellett
a gyerekeid viselkedésében is javulás áll be, és ez a jobb viselkedés belülről fakad. Így a rendet és
a jó viselkedést nem a folyamatos
karhatalmi intézkedésekkel, szigorúskodással és büntetések beígérésével kell fenntartanod!
Üdvözöl:

A november 26-i rejtvény megfejtése: Örökmécs. A játék nyertese: Kereszti Gáborné.
Minden sikeres megfejtőnek gratulálunk!
E heti rejtvényünk:

Krisztamami

Létige
10. v. (Advent 2. vasárnapja):
Iz 40,1-5.9-11; Zs 84; 2Pét
3,8-14; Mk 1,1-8
11. h.: Iz 35,1-10; Zs 84; Lk 5,1726
12. k.: Iz 40,1-11; Zs 95; Mt 18,12
-14
13. sz.: Iz 40,25-31; Zs 102; Mt
11,28-30
14. cs.: Iz 41,13-20; Zs 144,1-13;
Mt 11,11-15
15. p.: Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16
-19
16. sz.: Sir 48,1-4.9-11; Zs 79; Mt
17,10-13
17. v. (Advent 3. vasárnapja):
Iz 61,1-2a.10-11; Lk 1,46-54;
1Tessz 5,16-24; Jn 1,6-8.1928
A plébánia elérhetőségei:
6791 Szeged-Kiskundorozsma,
Szent János tér 6.
tel.: (62) 461-228 és (20) 82-32-159
email: dorozsmaiplebania@gmail.com
web: http://dorozsmaiplebania.hu

Te kit választanál?
Az előző kérdésünkre a helyes
válasz: Szent Kelemen pápa
volt, aki a legenda szerint életének utolsó szakaszát száműzöttként a Krímben töltötte egy márványbányában. Kétezer keresztényt talált ott, akik hozzá hasonlóan kényszermunkára lettek ítélve. Panaszkodtak, hogy nagyon
messzire kell vízért járniuk. Ekkor Kelemen a többiekkel együtt
imádkozni kezdett vízért. S íme,
meglátott egy bárányt, a lábával
kapart egy helyen. Kelemen odament, és a megjelölt helyen szerszámát belevágta a földbe. Olyan
bővizű forrás fakadt, hogy patakként folyt tovább.
Új kérdésünk: Kik kérték Jézustól, hogy egyikük jobb oldalán, másikuk bal oldalán
ülhessen a dicsősége országában? (Márk 0.37)
1.
Márk és Péter?
2.
Lukács és Máté?
3.
Jakab és János?
4.
Fülöp és Tamás?
A helyes válaszokat névvel és
címmel ellátva, péntek estig dobják be a plébánia postaládájába. A
helyes megfejtők között egy könyvet sorsolunk ki. A nyertes nevét
a december 24-i számban közöljük. Az Ananiással kapcsolatos
játék nyertese: Tóth Lászlóné.
M.L.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés: Gréta - Kazi Zsolt
és Czabai Csilla; Adrienn Judit Révész József és Szécsi Judit Adrienn gyermeke a keresztség szentségében részesült 2017. december
3-án.
Temetés: † Fehér Ferencnét sz.:
Széll Máriát életének 95. évében,
2017. november 30-án utolsó útjára kísértük.
P.Gy.
Iroda nyitvatartása:
Hétfő - Kedd: 8:00-12:00 és
12:30-15:00
Szerda, Csütörtök, Péntek:
8:00-12:00

1.Látnok
2.Házasság szentségének kiszolgáltatása,
3.Hatszárnyú szent angyalok
4.A templom azon része, amelyben a főoltár van
5.Mária-kegyhely Portugáliában
6.Az Oltáriszentség vétele
7.Megyéspüspök
A megfejtést december 15-ig juttasd el neveddel és címeddel ellátva a plébánia postaládájába. A
nyertes nevét az december 24-i
számban közöljük
M.T.É.

Hirdetések
• Ma, december 10-én a Katolikus
Kör tartja találkozóját a közösségi házban, délután 3 órai kezdettel.
• Advent hétköznapjain a reggeli
misék 6 órakor kezdődnek.
• Fatimai imaóra lesz a közösségi
házban december 13-án, szerdán délután 3 órai kezdettel.
• Adventi lelkigyakorlatot tartunk a héten péntek, szombat és
vasárnap este a 6 órakor kezdődő szentmise keretében. Vasárnap a betegek szentségét is kiszolgáltatjuk.
P.Gy.

Számlaszámok:
OTP- Plébánia: 11735036-20051895
OTP- Irgalmasság Oltára: 1173503620053952
Sztriha Kálmán Alapítvány: 1173500520545747

A szerkesztőbizottság tagjai: Gordos Ferdinánd (G. F. - felelős kiadó), Koczkás Ágnes (K. Á.), Kósa László (K. L.), Kósa Lászlóné, Maróti László (M. L.),
Moróné Tapody Éva (M. T. É.), Nagyné Nyírő Katalin (N.-né), Pócsai György (P. Gy.), Szabó József (tördelés), Szalkai Attila (tördelés)

A kiadvány elektronikusan is elérhető a http://dorozsmaiplebania.hu/hetilap címen.

